
 
 

Lēmumu izraksti no 2020.gada 14.janvāra LVĢMC Derīgo izrakteņu krājumu 

akceptēšanas komisijas sēdes protokola Nr.3. 

 

 

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma: 

 

1.1. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Saliņas” iecirknī “Vientieši” 28.18 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 

01.01.1980.): 

− smilts-grants (28.18 tūkst.m2 platībā) – 95.30 tūkst.m3, tajā skaitā 1.79 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (7.29 tūkst.m2 platībā) – 10.31 tūkst.m3, tajā skaitā 1.31 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.2. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Saliņas” iecirknī “Saliņas” 43.33 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 

01.01.1980.): 

− smilts-grants (43.33 tūkst.m2 platībā) – 186.67 tūkst.m3, tajā skaitā 4.81 tūkst.m3 

ieguļ zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (5.12 tūkst.m2 platībā) – 5.00 tūkst.m3, visi krājumi virs gruntsūdens līmeņa. 

1.3. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Saliņas” iecirknī “Vientieši” 28.18 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas atlikušos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 20.08.2019.): 

− smilts-grants (25.20 tūkst.m2 platībā) – 60.53 tūkst.m3, tajā skaitā 1.51 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (7.29 tūkst.m2 platībā) – 10.31 tūkst.m3, tajā skaitā 1.31 tūkst.m3 ieguļ zem 

gruntsūdens līmeņa. 

1.4. Akceptēt smilts-grants un smilts atradnē “Saliņas” iecirknī “Saliņas” 43.33 tūkst.m2 platībā 

šādus N kategorijas atlikušos derīgo izrakteņu krājumus (krājumu stāvoklis 20.08.2019.): 

− smilts-grants (40.36 tūkst.m2 platībā) – 80.19 tūkst.m3, tajā skaitā 4.34 tūkst.m3 ieguļ 

zem gruntsūdens līmeņa; 

− smilts (2.08 tūkst.m2 platībā) – 2.21 tūkst.m3, visi krājumi virs gruntsūdens līmeņa. 

1.5. Atzīt par spēkā neesošu Valsts ģeoloģijas dienesta Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas 

komisijas 2000.gada 27.aprīļa (protokols Nr.6) lēmumu Nr.6 par ģeoloģiski izpētīto krājumu 

akceptēšanu smilts-grants un smilts atradnē “Saliņas”. 

 



 
 

2.1. Akceptēt kūdras atradnē “Tīreļa purvs” 1734.65 tūkst.m2 aprēķinātos A kategorijas kūdras 

krājumus šādā apjomā (krājumu stāvoklis 13.08.2019.): 

Derīgā izrakteņa krājumi 

Mazsadalījusies augstā 

tipa kūdra 

Izplatības laukums, tūkst.m2 1651.68 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  2675.72 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 331.79 

Vidēji un labi sadalījusies 

augstā tipa kūdra kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 911.78 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  510.60 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 75.06 

Vidēji un labi sadalījusies 

pārejas tipa kūdra kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 1410.53 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  789.90 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 158.77 

Vidēji un labi sadalījusies 

zemā tipa kūdra kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 337.98 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  165.61 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 34.94 

Kopā 

Izplatības laukums, tūkst.m2 1689.11 

Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3  4141.83 

Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t 600.56 

 

2.2. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Komisija 2009.gada 17.augusta sēdes lēmum Nr.1.1. 

(protokols Nr.68) par A kategorijas kūdras krājumu akceptēšanu kūdras atradnē “Tīreļa purvs”. 

 

2.3. Atzīt par spēku zaudējušu LVĢMC Komisija 2015.gada 10.aprīļa sēdes lēmumu Nr.2.1. 

(protokols Nr.35) par A kategorijas ģeoloģiski izpētīto kūdras krājumu akceptēšanu kūdras 

atradnē “Tīreļa purvs”. 

 


